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Concept verslag COVM-vergadering van 14 april 2016. 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter de heer van der Maat heet iedereen welkom, met in het bijzonder mevrouw De Beus. 

Mevrouw (Door) de Beus is een nieuw lid namens de omwonenden gemeente Oirschot. Namens de 

gemeente Eersel is burgemeester Thijs-Rademakers aanwezig.  

Ook aanwezig is de heer Wassenberg, dit keer niet aan de vergadertafel maar op de publieke tribune. 

Hans Wassenberg is onlangs met pensioen gegaan en is daarmee geen lid meer van de COVM-

Eindhoven. Hans Wassenberg is vanaf de instelling van de COVM-Eindhoven, in 1988, onderdeel 

uitgemaakt van de commissie als adviseur van de voorzitter. Voorzitter bedankt Hans Wassenberg 

voor alle jaren bij de COVM-Eindhoven. De heer (Jos) Dankers is de opvolger van de heer 

Wassenberg.  

 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Inspraak de heer Bartels namens Leefbaar Wintelre 

De heer Bartels spreekt namens Leefbaar Wintelre in, de tekst is voorafgaand verspreid. Na afloop 

van deze inspraak geeft voorzitter de leden de mogelijkheid om hierop te reageren. Burgemeester 

Thijs-Rademakers onderschrijft hetgeen wat de heer Bartels heeft ingesproken; de klachten zijn 

terecht, dat heeft burgemeester Thijs-Rademakers ook zelf ondervonden. De evaluatie van route 1b 

zal op 28 april plaatsvinden, waarbij ook ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente Eersel 

aanwezig is. Ook zullen op korte termijn de mobiele meetpalen worden geplaatst. Mevrouw Van de 

Loo hoopt dat nu concreet gekeken gaat worden naar oplossingen. Overlast van vliegverkeer blijft 

aanwezig, maar er kan worden gekeken naar routes, type vliegtuigen, manier van vliegen. Hierdoor 

kan de overlast wel worden verminderd. Ook kan het helpen dat omwonenden op de hoogte worden 

gebracht van de tijdstippen waarop militaire oefeningen met helikopters en vliegtuigen plaatsvinden, 

zodat daar eventueel rekening mee kan worden gehouden. Daarnaast is mevrouw Van de Loo blij 

met de reactie van de minister van Defensie over het openbaar maken van militaire vlieggegevens. 

De heer De Jonge vult aan dat route 1b is ontstaan om overlast elders te verminderen. Overlast in 

deze regio kan worden gezien als een matras; als ergens het overlast wordt verminderd, zal elders 

meer overlast ontstaan. Burgemeester Thijs-Rademakers geeft aan dat in Wintelre sprake wel is van 

een opstapeling van hinder, terwijl in zijn totaliteit het aantal gehinderden is verminderd.  Volgens de 

heer De Jonge is dit een goede les voor volgende exercities bij het zoeken naar oplossingen. 
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Mevrouw Van Summeren vond het een duidelijk verhaal van de heer Bartels en vraagt zich af of er al 

iets bekend is over de mogelijkheid om rechtdoor te kunnen vliegen over België. Overste Hardenbol 

reageert dat er een evaluatie gaat komen van de route 1b. Bij het opstellen van de Milieu Effect 

Rapportage (MER) voor het nieuwe luchthavenbesluit is een aantal vliegroutes vastgesteld. Hierdoor 

is het juridisch niet zo maar mogelijk om routes te wijzigen, omdat dit niet zondermeer past in het 

luchthavenbesluit. De heer Van Hoof vraagt zich af of het doorvliegen over België ook onderdeel 

uitmaakt van de evaluatie. Kolonel Van Soest geeft aan dat dit zeker onderdeel uitmaakt van de 

evaluatie, maar dat niet alle vluchten vervolgens over België kunnen gaan. Er moet worden gekeken 

naar het verspreiden van routes.  Kolonel Van Soest is van mening dat de overlast momenteel 

onevenredig is verspreid. De heer De Jonge geeft aan dat het eerste waterbedeffect al te zien is met 

de ingekomen brief vanuit de gemeente Hamont-Achel, België. Deze gemeente merkt al ruimschoots 

aan in de toekomst overlast te gaan ondervinden en stuurt nu al een brief. De heer De Jonge is bang 

dat er meerdere van dit soort brieven zullen volgen. Zeker in deze dicht bewoonde regio met zoveel 

vliegverkeer. Er zijn nauwelijks nog gebieden in deze regio waar niet wordt gevlogen, behoudens 

boven de stad Eindhoven. Wellicht kan hier nog naar gekeken worden. Voorzitter geeft het laatste 

woord aan de inspreker de heer Bartels. De heer Bartels is blij te horen dat kolonel Van Soest van 

mening is dat de overlast momenteel onevenredig is verdeeld en dat Wintelre daarmee onevenredig 

wordt belast. De heer Bartels zou graag willen dat er vanuit Leefbaar Wintelre iemand aanwezig kan 

zijn bij de gesprekken over de evaluatie van route 1b, omdat dit Wintelre direct treft. Voorzitter geeft 

aan niet te weten of dit mogelijk is, maar wil wel nagaan of dit mogelijk is. [ACTIEPUNT] Deze 

evaluatie maakt echter geen onderdeel uit van de COVM, maar van de uitvoeringstafel. Het 

bevoegde gezag is uiteindelijk verantwoordelijk voor deze evaluatie. 

 

4. Verslag van 3 december 2015 en actiepunten 

De heer De Jonge heeft een opmerking over pagina 2 van het verslag. De passage ‘de heer De Jonge 

wil hier echter nu geen standpunt meer innemen’. Dit is niet juist, deze zin wordt verwijderd.  

Actiepunt ‘nagaan stand van zaken van uitgaande brief iz ontsluiting militaire data’; Secretaris is 

intern Defensie nagegaan wie deze brief in behandeling heeft. Dit is de bestuurstaf van het ministerie 

van Defensie. Inmiddels is in een reactie van het ministerie van Defensie aan de Tweede Kamer 

opgenomen dat de militaire vlieggegevens van de vliegbasis Eindhoven openbaar kunnen worden 

gesteld. Actiepunt is hiermee afgedaan.  

Actiepunt ‘reactie geven op concept-beschikking Eindhoven Airport’; Met een brief van 14 december 

2015 is vanuit de COVM-Eindhoven gereageerd op de concept-beschikking. Actiepunt is daarmee 

afgedaan.  
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5. Ingekomen en uitgegane stukken 

De heer Meijs geeft een korte toelichting op een ingekomen brief  van 3 maart 2016 betreffende een 

uitgebreide en verlengde openstelling van Eindhoven Airport in verband met onderhoud aan de 

start- en landingsbaan. Op zondag 29 mei is het noodzakelijk om Eindhoven Airport langer open te 

stellen, om te kunnen zorgen dat alle vliegtuigen van de home-carriers nog die dag kunnen 

vertrekken. Anders zouden deze vliegtuigen, tijdens de baansluiting, 2 weken op Eindhoven Airport 

moeten blijven staan. Dit is een voorzorgsmaatregel, voor het geval dat die dag iets mis gaat in de 

planning van de vluchten.  

Voorzitter geeft aan dat in de uitgegane brief van 14 december 2015, waarin wordt gereageerd op de 

concept beschikking Eindhoven Airport, een foutieve zin is opgenomen. Het gaat hier over de zin ‘De 

COVM heeft hier geen op- en aanmerkingen over’. Tijdens het overleg van het dagelijks bestuur is 

geconcludeerd dat deze zin niet passend is bij hetgeen is besproken over dit onderwerp tijdens de 

vorige COVM-vergadering. Er was juist geen overeenstemming bereikt over deze reactie. Dit zal in 

een brief aan de minister kenbaar worden gemaakt. [Actiepunt]  

Voorzitter wil nog graag van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven zeer blij te zijn met alle 

inspanningen van het auditteam. Afgelopen periode waren wat onduidelijkheden ontstaan bij de 

communicatie met het auditteam, hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt. De heer Beemer, 

voorzitter van het auditteam, geeft aan met deze nieuwe afspraken niet meer in het ‘luchtledige’ te 

zitten. Daarnaast geeft de heer Beemer aan blij te zijn met een nieuwe vertegenwoordiger in het 

auditteam vanuit Wintelre en vanuit Eindhoven.  

 

6. Relatie COVM-Eindhoven en de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport 

Voorzitter verwacht tijdens de volgende COVM-vergadering van 8 september de samenstelling en de 

rol van deze uitvoeringstafel uiteen te kunnen zetten. Temeer omdat, ongewenst, wat dubbelingen 

kunnen gaan ontstaan bij wat er gebeurd in de COVM en in deze uitvoeringstafel. De insteek is om dit 

wel gescheiden te houden, maar sommige dossiers zullen bij beide overleggen geagendeerd kunnen 

worden. Voorzitter verwacht dat eind april inzichtelijk is wat de opstart, het initiatief en het 

vertrekpunt is van deze uitvoeringstafel. Hoofdlijn van de uitvoeringstafel is het op zich nemen van 

de procesregie, waaruit twee sub-uitvoeringstafels zijn; één gaat aan slag met de montering van de 

uitvoering van de afspraken uit het kabinetsbesluit. Hier maakt de evaluatie van route 1b onderdeel 

van uit. De andere sub-uitvoeringstafel houdt zich bezig met het vertalen van innovatieve 

oplossingen. Bij het opstarten van deze uitvoeringstafel is het cruciaal dat de onafhankelijke 

voorzitter een goed startgesprek te hebben met de BOW, BMF, BZW en Brainport, op de wijze 

waarop zij willen participeren aan de uitvoeringstafel. Voorzitter verwacht dat eind april hierover 

meer bekend zal worden gemaakt in de media. De heer De Jonge geeft aan dat bij de start van de 

Alderstafel een zekere mate van geheimhouding moest worden gegarandeerd. Hoe gaat de 

uitvoeringstafel om met geheimhouding? Voorzitter antwoordt dat de uitvoeringstafel niets te 
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maken heeft met de follow up van de Alderstafel. De uitvoeringstafel gaat niet over verdere groei, 

krimp of stand-still van het aantal vliegbewegingen. Voorzitter hecht er veel waarde aan dat sprake is 

van een goede communicatie en een transparante besluitvorming. De heer De Jonge vraagt zich af 

hoe het zal gaan met de ontwikkelingen na 2020, omdat dit naadloos kan aansluiten op dit proces. 

Voorzitter geeft aan zich niet bezig te houden met ontwikkelingen na 2020. Ook de uitvoeringstafel 

gaat niet over ontwikkelingen na 2020. Zeker is dat deze vraag op enig moment gaat opkomen.  

 

7. Stand van zaken vanuit werkgroep Leefbaarheid 

De heer Verhoeven begint met een korte terugblik. Twee jaar geleden is een start gemaakt met meer 

transparantie, meer openheid en meer informatiewaarde van gegevens. Daarbij kwamen een aantal 

zaken aan de orde, waaronder  de meldingenprocedure. Deze procedure zou na twee jaar 

geëvalueerd worden. Deze evaluatie heeft in december en januari plaatsgevonden en op basis 

daarvan is de omschrijving van de procedure zodanig aangepast dat deze beter aansluit bij de 

bestaande werkwijze. Ook zijn heikele punten als veelmelder en het registreren van circelvliegen 

beter omschreven. Het voorstel is om de herziening van de meldingenprocedure vast te stellen. Er 

zijn vanuit de commissie geen op- of aanmerkingen, daarmee is de herziening van de 

meldingenprocedure vastgesteld.  

 

8. Rapportage geluidmetingen Eindhoven 2014 en 2015 

De heer Verhoeven vermeldt dat een technische toets heeft plaatsgevonden van de werking van het 

geluidmeetsysteem. Het systeem meet wel, maar het was de vraag of dit systeem ook op een juiste 

manier registreerde. Deze registratie is van belang om later goede analyses uit te kunnen voeren. Uit 

de technische toets blijkt dat het systeem ook op een goede manier registreert. Op basis hiervan 

kunnen nu analyses worden uitgevoerd van de meetgegevens van de civiele vluchten. De gegevens 

van de militaire vluchten zijn nog niet openbaar. Mevrouw Van Summeren vraag waarom de 

meetpalen op bepaalde plaatsen zijn geplaatst, wie heeft dat bepaald. De heer Kopinga antwoordt 

dat daar al 10 jaar geleden naar is gekeken. De meetpalen moesten niet te ver weg staan, omdat je 

anders niets meet, maar ook niet te dicht bij omdat je dan meet wat je al weet. Daarbij zijn de palen 

geplaatst bij de grenzen van de diverse dorpen, omdat destijds was afgesproken dat er bepaalde 

piekbelasting mocht zijn aan de grens van een dorp. Als nu gekeken zou worden naar de plaatsing 

van deze meetpalen, dan zouden in ieder geval drie palen een andere locatie krijgen. Zo staat nu 1 

paal bij AquaBest, wat inmiddels is uitgegroeid tot een evenemententerrein. Mevrouw Van de Loo 

vindt het goed dat door deze metingen meer inzicht wordt gekregen in de problematiek. Mevrouw 

Van de Loo is van mening dat deze metingen gekoppeld zouden moeten worden aan het 

klachtenpatroon, om de relatie te kunnen leggen tussen het objectieve geluid en hoe mensen dit 

ervaren. Wordt deze relatie al gelegd en wordt aan de hand van de metingen gekeken naar aspecten 

om hier iets aan te doen, zoals het aanpassen van de vlieghoogten. Voorzitter vat deze vragen samen 
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als ‘er komt steeds meer informatie, maar wat gaan we hier nu mee doen’. Deze vraag komt bij 

agendapunt 9 aan de orde.  

 

9. Rapportage 4e kwartaal 2015 en jaarrapportage 2015 

Kolonel Van Soest geeft aan dat de vraag wat te doen met al die gegevens al vaker aan de orde is 

geweest. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om een werkgroep samen te stellen die een 

verdiepingsslag moet gaan maken in het analyseren van gegevens en patronen. Als voorproefje heeft 

de vliegbasis op basis van de militaire vluchten een verdiepingsslag gemaakt en de gegevens 

geanalyseerd. Hieruit kwam het gegeven dat er in 2015 minder militaire vluchten hadden 

plaatsgevonden, maar wel meer meldingen op militaire vluchten. Ook is gekeken naar het 

baangebruik in relatie tot de meldingen. De opdracht aan deze nieuwe werkgroep zal zijn; analyseer 

de gegevens en kom met een aantal concrete voorstellen zodat het geluid meer gespreid kan 

worden. Deze uitkomsten kunnen vervolgens gedeeld worden met de uitvoeringstafel. Kolonel Van 

Soest hoopt in de COVM-vergadering van 8 september al wat eerste resultaten te kunnen vermelden. 

Mevrouw Van de Loo geeft aan dat inderdaad al sprake is van spreiding, omdat er meer meldingen 

uit de gemeente Best komen. Wat ook kan helpen is het beter communiceren wanneer er waar 

gevlogen gaat worden, zodat mensen weten wanneer er meer overlast is te verwachten.  

Kolonel Van Soest geeft een korte toelichting op de jaarrapportage 2015. Het aantal meldingen is 

gegroeid van 10.000 meldingen in 2014 naar bijna 30.000 meldingen in 2015. Ook het aantal melders 

is gestegen van 750 naar 1100. De meeste meldingen zijn geconcentreerd rondom Wintelre. Ook 

blijkt uit deze rapportage een piek in het aantal meldingen in de vroege ochtend en op zondag. 

Rondom Eersel is het aantal meldingen afgenomen. Uit de rapportage van het 4e kwartaal 2015 blijkt 

dat nog maar 2% van het aantal meldingen via het antwoordapparaat worden ingediend. Mevrouw 

Van de Loo geeft aan dat het zomerseizoen begint, waarbij mensen ’s avonds buiten zitten. Het 

houden van oefeningen met helikopters in die periode is dan uiterst onaangenaam. Mevrouw Van de 

Loo vraagt zich af of hiermee rekening gehouden kan worden. Kolonel Van Soest antwoordt dat in 

het weekend niet wordt geoefend en door de week wordt juist pas laat geoefend, omdat men dan 

het nachtvliegen beoefend. Mevrouw Van de Loo geeft aan dat ook dit beter gecommuniceerd kan 

worden met de omgeving.  

 

10. Mededelingen commandant vliegbasis en directeur Eindhoven Airport  

Kolonel Van Soest vermeldt dat de oefening Frisian Flag gaat plaatsvinden. Dit is een oefening boven 

de Noordzee, maar wordt vanuit de vliegbasis Eindhoven gefaciliteerd door de inzet van 

tankervliegtuigen. Ook doen aan deze oefening tankervliegtuigen uit Italië, Frankrijk en Duitsland 

mee.  
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Ook zal in juni de baanrenovatie plaatsvinden waarbij de luchthaven gedurende 17 dagen gesloten is 

voor het vliegverkeer. Er zal in die periode geen overlast zijn van het vliegverkeer, maar er wordt wel 

dag en nacht gewerkt. Het vliegen van helikopters gaat wel gewoon door.  

Het aantal AWACS vluchten is voor de vliegbasis Eindhoven voor 2016 gereduceerd van 100 vluchten 

naar 50 vluchten.  

Tenslotte vermeldt Kolonel Van Soest dat de vliegbasis Eindhoven samen met de gemeente 

Eindhoven de mogelijkheid van een zonneweide (zonnecollectoren) aan het bestuderen is. Deze 

zonneweide zal dan geplaatst worden op de voormalige zweefvliegstrip. Wellicht kan de omgeving, 

ook particulieren, hierin participeren.  

 

11. Rondvraag  

Voorzitter bedankt iedereen voor de bijdrage en sluit de vergadering.  
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Actiepuntenlijst 

Datum  Actiepunt Actiepunthouder Afgedaan / 
deadline 

 Uitnodigen vertegenwoordiging Den Haag 
indien noodzakelijk/wenselijk vanuit COVM 

Voorzitter  nvt  

14-4-16 Nagaan of afgevaardigde van Leefbaar 
Wintelre deel kan nemen aan evaluatie van 
route 1b 

Voorzitter  

14-4-16 Foutieve zin in reactie op concept 
beschikking Eindhoven Airport kenbaar 
maken bij ministerie van Defensie  

Secretaris  
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